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Alla företag som märker möbler med Möbelfakta har minst 
en utbildad deklarant. En extern tredjepartsrevisor hanterar 
och godkänner deklarerade möbler samt utför regelbundet 
revisioner av märkande företag. Alla deklarationer förnyas 
vart femte år.

Vill du veta mer? Besök oss på www.mobelfakta.se



Möbelfakta är ett unikt märkningssystem för 
möbler och inredning, med krav på kvalitet, 
miljö och socialt ansvar. Möbler som upp-
fyller Möbelfaktas krav bidrar till en hållbar 
utveckling och gör att man kan känna sig 
trygg med sitt val.
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Miljökrav för minimal 
miljöpåverkan.
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Miljö
Socialt 
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Möblerna lever upp till  
erkända europeiska och  

internationella standarder.

Alla parter i leverantörs-
kedjan där möbeln 

och dess ingående delar 
tillverkas, följer FN:s 
uppförandekod The 

Global Compact. 

Skarpa miljökrav på  
ingående material och  

färdig produkt borgar för  
minimal påverkan i både  

produktion och vid  
användning.

Vi följer FNs
uppförandekod,  

The Global Compact.



minimal påverkan på både människa och miljö. Kraven på 
den färdiga möbeln inbegriper märkning och spårbarhet, 
underhåll och produkt information, reservdelar, återvinning 
samt förpackningar. Upphandlingsmyndighetens kriterier för 
möbler ligger till grund för Möbelfaktas miljökrav.

KRAV PÅ SOCIALT ANSVAR  
Genom att ställa krav på socialt ansvars tagande bidrar 
Möbel fakta till bättre arbetsförhållanden och en utveckling 
som skapar bättre levnads  villkor där det som mest 
behövs. Kraven på socialt ansvars tagande baseras på 

FN:s uppförandekod The Global Compact. Möbel-
producenten har kontroll på sin egen verksamhet samt 
kartlägger och genomför riskanalyser av sina underlever-
antörer. Detta för att säkerställa att de sociala kraven är 

uppfyllda där möbeln och dess komponenter tillverkas.

TREDJEPARTSGRANSKNING 
En extern tredjepartsrevisor hanterar och godkänner 
deklarerade möbler samt utför regelbundet revisioner av 
märkande företag. Alla deklarationer förnyas vart femte år.

Erik Berglund, börjar på Carl 
Malm stens Verkstadsskola i 
Linköping och blir möbelritare 
hos professor Carl Malmsten.

Erik Berglund lanserar 
Möbelfakta som ersättning 
för VDN.
Fokus ligger på provning av 
produktkvalitet och att skapa 
ett deklarations system för 
egenskaper som hållfasthet 
och materialkvalitet.

VDN-fakta skapas för testning
och kvalitetsmärkning av möbler
med Erik Berglund som 
sekreterare. VDN-fakta väcker 
internationell uppmärksamhet.

Märkningen utökas med krav 
på miljövarudeklaration och 
miljöpolicy.

Möbelfakta blickar framåt 
mot Agenda 2030:s 
17 hållbarhetsmål.
• Cirkulära affärsmodeller
• Förnyelsebara och 

återvinningsbara råvaror
• Giftfria produkter
• Social dumpning ska ej 

vara konkurrensfördel

2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av 
växthusgaser.
• 100% giftfria produkter
• 100% cirkulära, återvinnings-

bara, separerbara produkter
• 100% förnyelsebar energi

Lansering av nya Möbelfakta 
med krav på socialt ansvar 
enligt FN:s Global Compact
och omfattande miljökrav på 
ingående komponenter och 
färdig möbel.

1943 1953 1972 1997 2010 2030 2045

HÅLLBAR UTVECKLING
MED MÖBELFAKTA
Möbelfakta består av erkända och väl etablerade kriterier från standardisering, myndigheter och internationella organisationer. 
Möbelfakta är ensamt om att samtidigt ställa krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket borgar för hållbar utveckling – på riktigt.

KVALITETSKRAV
Möbelfaktas kvalitetskrav baseras på erkända europeiska 
och internationella standarder med syfte att säkerställa 
möblers hållfasthet, funktion och säkerhet samt uppfylla 
krav på beständighet mot slitage. Möblerna är testade på 
ackrediterade testinstitut. 

MILJÖKRAV  
Möbelfakta ställer skarpa miljökrav på ingående komponen-
ter och färdig produkt. Ingående material uppfyller högt ställda
krav på kemikalie innnehåll, emission, hållbart skogsbruk och 


